
ÎNTRU ACEASTA VOR CUNOAªTE TOÞI CÃ SUNTEÞI UCENICII MEI, DACÃ VEÞI AVEA DRAGOSTE UNII FAÞÃ DE ALÞII  (IOAN

St imaþ i  c i t i to r i ,  Vã
anunþãm cã    cont inuã
abonarea  la  z ia ru l
�Curierul  Ortodox� pentru
anul  2000.    Abonându-Vã
la publ icaþ ia  noastrã,  la
or ice  o f ic iu  poºta l  d in
republ icã,  veþ i  f i  la  curent
cu  noutã þ i l e  d in  v ia þa
Biser ic i i  Or todoxe  d in
Moldova ,  d in  lumea
creº t inã ;  Ve þ i  avea  în
casele  D-voastrã  in tere-
sante  lec tur i  c reº t ine
, informaþi i  din istor ia ºi
cul tura  noastrã  creºt inã
ortodoxã,  precum ºi  al te
lucruri  de învãþãturã z idi -
toare de suf let .
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IURIE NASTAS
� economist la
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Finanþelor din
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Moldova: �Cea
mai principalã
problemã a tiner-
ilor sunt banii,

pentru cei care nu-i au ºi pentru cei
care-i au, dar nu ºtiu a-i folosi corect�. 
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PE LITURGHIA EUHA-RIS-
TICÃ SE ÎNTEMEIA-ZÃ
BISERICA, IAR PE
LITURGHIA COSMICÃ
SOCIETATEA.
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Stimaþi cititori,  continuãm
publicarea  mãrtuririilor unor per-
soane ce au trecut prin  râºniþa
unor secte totalitare  care distrug
personalitatea omului, prefãcân-
du-l în rob al unui idol,  sau dum-
nezeu închipuit. 
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MÃRTURIILE UNUI PÃÞIT

MINUNILE FALSE {I

NATURA ENERGIILOR

PRIN CARE SE LUCREAZ+

F+R+DELEGEA

În extrasenzoricã, ca ºi în alte învãþã-
turi oculte, omul se ciocneºte cu lumea întuner-
icului, dar contactul cu ea este fatal atât pentru
suflet, cât ºi pentru trup.
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SOCIETATEA  CREªTINÃ
ISTORICO-PATRISTICÃ ªI
APOLOGETICÃ   A BIS-
ERICII ORTODOXE DIN
MOLDOVA
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Noi  sãrbã-
torim cu o
bucurie fãrã
asemãnare  sãr-
bãtoarea noas-
trã onomasticã.

Cu alte cuvinte, sãrbãtorim numele
pe care l-am primit la Botez.
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NUMELE DIN BOTEZ

C E  A R  D O R IC E  A R  D O R I
C O P I I I  D E  L AC O P I I I  D E  L A

Î N G E R U L  L O R ?Î N G E R U L  L O R ?
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ARHIEPISCO-
PUL GRECIEI
CHEAM+
TINERII 
S+ REZISTE
}N FA|A 
GLOBALIZ+RII

Mult stimate Domnule     
Preºedinte,

Domnilor Parlamentari !

�Lãsaþi  copiii sã  vinã   la  
Mine  ºi  nu-i  opriþi�

(Matei  19,14)

Anul  2000,  an  jubiliar  al  creºtinismului, a
fost  marcat   de  cãtre  Domniile  Voastre   prin
douã  legi (una  deja  promulgatã: �Despre  educaþia
moral-spiritualã�  ºi  alta  �Despre  sãnãtatea  repro-
ductivã  ºi  planificarea  familiei�,  ambele
anticreºtine).

Prima  este   un  �cal troian� în  învãþãmânt,
ºi  în  legãturã  cu  aceasta  Biserica  Ortodoxã  din
Moldova  a  fãcut  o  Declaraþie  specialã  la  con-
ferinþa  de  presã  din  25.10.2000. Cea  de-a  doua
- alt �cal troian�  în  ocrotirea  sãnãtãþii.

Se  impune  concluzia  cã Dumneavoastrã,
nãscuþi  ºi  aleºi  de acest popor  creºtin de 2000
ani,  V-aþi  luat  ca idee-fix scopul  de  a  ignora   tot
ce  þine  de  valorile  spirituale, educative, morale
ale  propriului popor, încercând  mereu sã-l  �încã-
tuºaþi� într-o  �cãmaºã  de  forþã� de  sorginte
strãinã, fãrã  a  consulta  nici în primul  caz, nici în
al doilea  opinia  celor ce v-au  ales.

Astfel, creºtinii  au  ºtiut  dintotdeauna, cã
avortul  este  ucidere     de prunc  în  pântecele
mamei  sale, cã  este  omucidere.

Încã   din  sec. IV  Sfântul  Vasile  cel  Mare
ne  preîntâmpinã   prin  Canonul  2  cã: �Ceea
care  stricã  fãtul  prin  meºteºugire, suferã

pedeapsa  uciderii (10  ani  îndepãrtatã  de  la
împãrtãºanie), iar  în  Canonul  8   ne  avertizeazã:
�Tot  aºa  ºi  cele  ce  dau  medicamente  pentru
pierderea  pruncilor  sunt  ucigaºe  ca ºi  cele ce
primesc  otrãvurile  ucigãtoare  de prunci�. Deci
sub  aceastã  osândã  cad  nu   doar  mamele
care  fac  avort, dar ºi toþi  cei care îndeamnã  la
aceastã crimã  (inclusiv   parlamentarii)  ºi  cei
care sãvârºesc  aceastã  crimã (medicii ºi  asis-
tenþii lor).

Însã  articolul    12   al    Legii   în    cauzã
prevede   tocmai  inversul: �Orice  femeie  are  drep-
tul  la  întreruperea  artificialã  a graviditãþii   în    con-
formitate    cu    legislaþia    Republicii   Moldova��
(asemenea  legislaþie  nu  existã � n.n.)

Dacã  un  om  îl  omoarã  pe  alt  om , soci-
etatea îl  numeºte pe  cel  care  a  omorât  �ucigaº�
iar  pe  cel  omorât  �victimã�.  Respectiv  �ucigaºul�
este  pedepsit  prin  lege.

În  articolul,  12  însã,  �omuciderea� este
subtil    înlocuitã  cu  termenul  �întrerupere  artifi-
cialã  a  graviditãþii�,  cu  toate  cã  raportul  dintre
mamã  ºi  tatã   care  au  hotãrât  sã  punã  capãt
vieþii  copilului (care  din prima  clipã  a  zãmislirii
este  om  cu  toate  calitãþile  sale  depline),  precum
ºi  dintre  medic  ºi  copilul  avortat ( omorât  bestial)
nu  este   alt  raport  decât  acela  dintre  �ucigaº�  ºi
�victimã�. Însã  acest  fel  de  omor  este  legalizat
acum  de  Dumneavoastrã,  d-lor  parlamentari!
Vreþi  sau  nu  vreþi,  dar  aþi  devenit  complici   -
aceasta  e  realitatea.

ATITUDINEA  BISERICII  ORTODOXE  DIN  MOLDOVA  
VIS-A-VIS  DE  �LEGEA      DESPRE  SÃNÃTATEA  
REPRODUCTIVÃ  ªI  PLANIFICAREA  FAMILIEI�

Preºedintelui Parlamentului Republicii Moldova,
Dlui Dumitru  DIACOV

Deputaþilor Parlamentului Republicii Moldova

S C R I S O A R E 
D E S C H I S Ã

Redac\ia adiuce mul\umiri tuturor
celor care au contribuit la apari\ia
acestui num=r al ziarului �Crierul
Ortodox�.

}n  mod special mul\umim fratelui
Ion [i surorilor Iulia [i Valentina, la
fel  [i enoria[ilor bi-sericii �Sf.
Dumitru� din municipiul Chi[in=u,
care permanent  sunt al=turi de noi,
contribuind ]n m=sura posibilit=\ilor�
la apari\ia  ziarului.

P U B L I C A Þ I E
A  B I S E R I C I I  O R T O D O X E

D I N  R E P U B L I C A  M O L D O V A

Apare din iunie 1995 cu binecuvântarea ÎPS  Vladimir, 
Mitropolit al Chiºinãului ºi al întregii Moldove
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AGENDA DE LUCRU A }PS VLADIMIR,  MITROPOLIT

AL CHI{IN+ULUI {I }NTREGII MOLDOVE

Octombrie
03.10. Sf. Liturghie în comuna Rezeni,
judeþul Chiºinãu. Sfinþirea bisericii dupã
reparaþie.
06.10. Acatistul �Acopãremântul Maicii
Domnului� la catedrala �Naºterea
Domnului� din Chiºinãu
13.10. Acatist la catedrala  �Naºterea
Domnului� din Chiºinãu.
14.10. Hramul oraºului  Chiºinãu. Slujba
Sfintei Liturghii  în piaþa din faþa cate-
dralei �Naºterea Domnului� 
16.10. Sf. Liturghie în biserica din or.
Glodeni, judeþul Bãlþi. Punerea temeliei
noii biserici.
17.10. Sfinþirea prestolului ºi slujirea Sf.
Liturghii în biserica mãnãstirii Tabãra.

20.10. Acatistul Maicii  Domnului la cat-
edrala �Naºterea Domnului� din
Chiºinãu .
21.10. Sfinþirea Prestolului ºi slujba Sf.
Liturghii în biserica din comuna
Ghindeºti, judeþul Soroca.
22.10-26.10. Pelerinaj  în Þara Sfântã.
27.10. Sf. Liturghie la mãnãstirea Hâncu
la hramul mãnãstirii ºi punerea pietrei de
temelie a unei noi biserici.
28.10. Sfânta Liturghie în biserica din
comuna Cãinarii Vechi, judeþul Soroca.
29.10. Sf. Liturghie la catedrala
�Naºterea Domnului� din or. Chiºinãu.
Noiembrie
02.11. Sf. Liturghie cu sfinþirea bisericii

dupã reparaþie în comuna Hiliuþi, judeþul
Bãlþi.
03.11. Acatist la catedrala �Naºterea
Domnului� din Chiºinãu.
05.11. Sf. Liturghie la  catedrala
�Naºterea Domnului�  din Chiºinãu.
07.11. Sf. Liturghie cu sfinþirea bisericii
dupã reparaþie în comuna Cuhneºti,
judeþul Bãlþi.
08.11. Sfânta Liturghie la catedrala
�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.
10.11. Acatist la Catedrala �Naºterea
Domnului� din Chiºinãu.
18.11. Slujba de searã la catedrala
�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.
19.11. Sf. Liturghie la Catedrala
�Naºterea Domnului� din Chiºinãu.

Iertaþi-ne,  dar  vine  de  la  sine ºi  între-
barea: Cine  dintre  Dumneavoastrã  sau  din-
tre  copiii  D-voastrã  aþi  fi  dorit  sã  fie    sau
sã    fiþi   victimã  a  avortului ? Am mai fi avut
parlamentari?

Termenul  de  �reproducere�  la  fel  nu  e
corect. Nu  are  loc  o  �reproducere�,  ci  mereu
naºterea  unui  nou om - persoanã (nu  �individ�
� cum  stipuleazã  Legea  respectivã)
irepetabilã  ºi  unicã  în  univers. Or,  acest
lucru  îl  dovedesc  elementar  chiar
amprentele  degetelor  irepetabile  la  toate
cele  6  miliarde  de  oameni  de  pe  planetã .

Parlamentul  garanteazã  cã  nu
sancþioneazã  omorul  unui  viitor  Eminescu,
Mozart,  Pavarotti, etc.?  Nu  garanteazã !    

Dacã  promovaþi  �planificarea  familiei�,
care  de  fapt  se   reduce  la   propagarea  cu
scopul  vânzãrii   mijloacelor  anticonceptive  ce
afecteazã  grav   codul  genetic  al viitorului
copil.  Cine  se  va  naºte  atunci?  Copii  hand-
icapaþi? ªtiþi  doar,  cã  au  mai  fost  tentative
de  �planificare� ºi  în  economie,  care  au  dat
faliment.   Feriþi-vã,  deci,  de  �planificarea��
prin  exterminare  ºi  sterilizare  a  �sfintei  sfin-
telor�  societãþii  -  care  este  familia!

Când  la  început  Cain  l-a  omorât  pe
fratele  sau  Abel, a  fost  întrebat  de  Domnul
Dumnezeu: �Ce  ai  fãcut?  Glasul  sângelui
fratelui  tãu  strigã  cãtre  Mine  din  pãmânt�
(Facerea 4,10).

Trebuie  sã  se  ºtie   deci (ºi  datoria
Bisericii  este  sã  atenþioneze  cu  toatã  seri-
ozitatea),  cã  �glasul  sângelui�  acelor  27900
de  copii  omorâþi  anul  trecut  în  Republica
Moldova (e  un  râu  de  sânge!),  precum  ºi  a
celor ce au fost omorâþi  pânã  la  ei sau vor fi
omorâþi  prin  adoptarea  noii  Legi  în  viitor �
strigã  permanent  împotriva  mamelor,  taþilor,
medicilor,  asistenþilor, complicilor, instigatorilor
(celor  ce au adoptat legea)  ºi  tuturor celor
care  încalcã  dreptul  la  viaþã  a  celor ce nu

se pot apãra, a pruncilor  nevinovaþi.
Creºtinii  practici (nu cei declaraþi) au

ºtiut  dintotdeauna  cã  se     cuvine  sã  trãieºti
în  curãþenie  pânã  la  Sfânta  Tainã  a
Cununiei. Creºtinii  adevãraþi  nu  acceptã  noþi-
unea  de  �parteneri�  în  plãcerile  carnale,  ci
numai  noþiunea  de  �soþ ºi  soþie�- �spre
naºterea  de  prunci buni�.

Ce  veþi  face  cu  contradicþia  dintre
articolul  24  al  Constituþiei, care declarã  ca
drept  suprem  dreptul  la  viaþã, ºi art. 12  al noii
Legi, care  permite  �întreruperea�  vieþii  copilu-
lui?  Care  lege  e  mai  lege ? Oare  nu
Constituþia ?

Luaþi aminte mãcar la avertizãrile

Direcþiei Juridice a Parlamentului, care preîn-
tâmpinã cã: �chiar ºi avorturile fãcute în condiþii
de legalitate implicã un risc mare de sãnãtate,
cu consecinþe grave (în fertilitate, infecþii,
hepatite, traumatisme psihice, viitoare naºteri

premature)�?
În  încheiere  dorim  sã  menþionãm,  cã

nu  înþelegem  ce  a  vrut sã  zicã  dl  Ministru
al  Sãnãtãþii  V. Parasca  în  cuvântarea sa  din
Parlament, când  a  confirmat  cã  noua  lege  le
va  permite  adolescenþilor  �sã-ºi  adoreze (?)
sexualitatea� (vezi  stenograma  dezbaterilor).

Nici  dl  deputat V. Ghileþchi     nu    e
prea  clar ce a promovat, cãci  Domnia lui,  ca
pastor  baptist, a calificat  avortul  ca  �omu-
cidere�, dar  în  încheiere  a  declarat cã  �avor-
tul  sã fie  permis  doar  în  cazul   în  care  sarci-
na  este  o  ameninþare  iminentã  pentru  viaþa
mamei�.  Cu  alte  cuvinte,  dl  V.  Ghileþchi
pânã  la  urmã  propune  ca  �omuciderea  sã
fie  permisã��  etc. (Or,  unicul  caz  ar  fi  doar
când   fãtul  e  mort  deja  în  uterul  matern,
doar  atunci  nu  e  omor). 

Am  mai  ºtiut  dintotdeauna  cã  mamele
puneau  pe  primul  loc  viaþa copilului, iar  de
la  dna  deputat  V. Novic  aflãm  cã  mamele
de  azi preferã  sã-ºi  ucidã  pruncii.   Dânsa
declarã  fãrã  scrupule:   �eu  ºtiu  cã  dacã  tre-
buie  sã  alegem  între  fãt  ºi  femeie,  desigur
trebuie  sã  pãstrãm  femeia�.  Cu  alte  cuvinte:
zãmisliþi  copii,  ca  sã-i  ucideþi.

Onoarea  Parlamentului  a fost salvatã
doar de  comportarea  dlui  Victor  Josu,  unicul
care   a  avut  opinie  personalã  creºtinã pânã
la capãt.

În  situaþia  datã  Biserica   din  Moldova
se  vede  pusã  în  faþa  necesitãþii  de  a  aver-
tiza cã,  toþi  cei  care  acceptã, executã, pro-
moveazã  uciderea  prin  avort se  autoexco-
municã  pe  sine  de  la trupul  Bisericii lui
Hristos ºi  va  cere ca  preoþii sã  nu  admitã  la
Sfânta  Euharistie  (Împãrtãºanie)  pe  toþi  acei
ce   promoveazã  avortul  pânã  la  schimbarea
atitudinii  lor   faþã  de  aceastã  crimã.

Cu  binecuvântarea   ÎPS  VLADIMIR,
Mitropolitul  Chiºinãului  ºi  al  întregii

Moldove,

Membrii Sinodului Arhieresc:
P.S. ANATOLIE,

Episcop de Cahul ºi Lãpuºna
P.S. DORIMEDONT,

Episcop de Edineþ ºi Briceni 

ATITUDINEA BISERICII  ORTODOXE  DIN  MOLDOVA  
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Ne aflãm într-o perioadã
post-modernistã, atunci când soci-
etatea de azi este inundatã de
diferite influenþe ºi diverse ide-
ologii. De multe ori am putea sã ne
aflãm într-o situaþie în care sun-
tem impuºi sã concretizãm ce e
bine ºi ce e rãu, ºi sã alegem. Cel
mai des robiþi de aceste influienþe
sunt tinerii care din neatenþie cad
în mâna �pescarilor� artificiali.
Deci, sã vedem ce spun unele per-
soane despre aceste probleme ºi
care sunt ele la etapa actualã:

VALERIU BULAT � medic
mamolog al Institului Oncologic din
Moldova: �Astãzi tinerii se luptã cu
mai multe probleme ºi pe diferite
planuri, atât din punct de vedere

material cât ºi spirituale. Situaþia
economicã decãzutã din Republicã a
adus la acea ca junii sã nu respecte
cele mai elementare norme morale.
Ca medic nu pot sã spun cã princi-
pala lor problemã este sãnãtatea,
deoarece majoritatea celor ce
suferã de narcomanie ºi boli vener-
ice sunt tinerii. Folosind narco-
ticele, abuzul sexual, nu cugetã la
consecinþele acestor fapte
imorale. Deci, aº dori ca principala
lor problemã sã fie sãnãtatea ºi pre-
ocuparea de un viitor  plãcut lor atât
cât ºi semenilor.�

IURIE NASTAS � economist
la Ministerul Finanþelor din
Republicã   Moldova: �Cea mai prin-
cipalã problemã a tinerilor sunt
banii, pentru cei care nu-i au ºi pen-
tru cei care-i au, dar nu ºtiu a-i
folosi corect. Astãzi tinerii au uitat
de credinþã ºi culturã, foarte puþini
din ei frecventeazã sfintele bise-rici,
sunt pasionaþi de tot ceia ce duce
la pieire. Mulþi din ei nu mai
recunosc cã sunt botezaþi în
Sfânta Bisericã, dar mai mulþi sunt
atraºi de alte confesiuni. Numeroºi

tineri sunt pãtimaºi ai celor mai mari
vicii sociale (narcomania, SIDA,
alcoolismul, e. t. c.). Foarte puþini
se intereseazã de problemele mân-

tuirii.�
EUGEN MAZNIC � student

al anului IV al Academiei Teologice
din or. Chiºinãu: �În prezent tinerii
sunt mai �destoinici�, aceastã
capacitate are de cele mai multe ori
consecinþe grave � depãrtarea de
Dumnezeu. Ei sunt pasionaþi de

tot ceea ce-i nou, iar dacã iese din
uz nu mai e interesant pentru ei.
Odatã cu finisarea studiilor nu mai
frecventeazã bibliotecile sau alte
instituþii de acest fel. De cele mai
multe ori sunt atraºi din exterior,
fiind impuºi uneori de societate sã
sãvârºeascã fapte imorale. Nu se
respectã cea mai mare poruncã:
�Iubeºte�þi aproapele�.

ELENA BEREGOI � studentã a
anului IV la U.S.T. : �La etapa actualã
tinerii sunt cointeresaþi de tot ceea
ce duce la pieire. Dar sunt ºi unii
care se strãduie sã respecte atât
legile de stat, cât legile de stat cît ºi
cele morale. Principala lor problemã
sunt finanþele. Cu pãrere de rãu,
mulþi tineri sunt atraºi de valurile
acestei societãþi moderne, dar acest
modernism de multe ori îi fac sã uite
de tot ce îi sfânt ºi de preþ  pentru
ei. Nu se mai intereseazã de prob-
lemele viitorului ºi ale sãnãtãþii. Ce
mamã poate fi o domniºoarã, dacã ea
consumã alcool, fumeazã, se
drogheazã, ºi mai rãu, practicã avor-
tul? Tinerii în prezent au nevoie de
un ajutor spiritual sã le arate calea
cea adevãratã�. 

Viorel Cojocaru, student în anul IV
la AcademiaTeologicã din or.

Chiºinãu

CARE SUNT PROBLEMELE TINER-

ILOR LA ETAPA ACTUAL+?

Mântuitorul reprezintã plinirea relaþiei care
merge în continuitatea tradiþiei iudaice, dar o ºi
transcende prin concepþia despre un Dumnezeu care
nu mai este individual, monadic, ci treimic, un
Dumnezeu descoperit ca Tatã ºi Fiu în iubirea inefa-
bilã a Duhului. Aceastã concepþie despre Dumnezeu
se va dovedi deosebit de fecundã pe teren social,
deoarece existenþa umanã se configureazã dupã
modelul treimic. Pãrintele Stãniloae, teologhisind
despre Dumnezeu, a creat sintagma �Sfânta Treime,
structura supremei iubiri�. Astfel, modelul treimic
cãruia se conformeazã umanitatea ºi care reprezintã
un dat ontologic al acesteia este modelul iubirii intra-
treimice.

Iubirea �presupune totdeauna douã euri care se
iubesc sau un eu care iubeºte ºi un altul care primeºte
iubirea, sau de care cel ce iubeºte ºtie cã e conºtient
de iubirea lui�. Iubirea care se manifestã extatic, prin
ieºirea din sine pentru a-l întâlni pe celãlalt, pune în
evidenþã una din trãsãturile persoanei: alteritatea,
prin care se creeazã corpul social. La baza raportului
dintre om ºi Dumnezeu stã iubirea, ºi tot iubirea con-
figureazã raportul reciproc dintre oameni. �În aceas-
ta este dragostea, nu fiindcã noi am iubit pe
Dumnezeu, ci fiindcã El ne-a iubit pe noi� (Ioan 4,
10); �Dacã astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie
sã ne iubim ºi noi unii pe alþii (Ioan 4, 11) sau �Noi
iubim pe Dumnezeu fiindcã El ne-a iubit cel dintâi�
(Ioan 4, 19).

Nu putem privi reducþionist societatea, consi-
deratã uneori ca fiind �un mod de viaþã propriu omu-
lui ºi anumitor animale, caracterizat printr-o asoci-
aþie organizatã de indivizi în vederea unui interes

general�.
Nu numai insul uman luat izolat sau societatea

în ansamblul ei, ci chiar �întreaga creaþie este un
reflex întreit al Treimii�! Comuniunea se funda-
menteazã pe iubire, deoarece �În sânul Treimii per-
soanele nu sunt amestecate, ci comunicã ºi se miºcã
una cãtre alta într-o comuniune desãvârºitã�, iar
�Duhul Sfânt, faþa întoarsã cãtre lume a lui
Dumnezeu� este forþa de coeziune ºi de extindere a
Bisericii (I Cor. 12, 13).

Fixatã în Hristos, �piatra din capul unghiului�
(Efes. 2, 20-21), Biserica existã ºi se rãspândeºte prin

puterea Duhului Sfânt (Fac. 2, 1-21; 10, 44-48; I Tes.
1, 5-8). În absenþa Duhului Sfânt, Biserica nu poate
supravieþui. El îi dã martirului puterea de a-L mãr-
turisi pe Hristos cu preþul vieþii, El dã forþa de a
sta împotriva stãpânirilor totalitare, de a contesta
manifestãrile rãului sau de a realiza coeziunea socialã.
Dar atunci când vorbim despre Duhul Sfânt ca liant al

societãþii, ne referim la faptul cã numai în Bisericã,
prin Sfintele Taine, se înfãptuieºte buna convieþuire
socialã.

Pe Liturghia euharisticã se întemeiazã Biserica, iar
pe Liturghia cosmicã societatea. Liturghia raporteazã
totul la Dumnezeu, mai întâi pe om. Creºtinul prins
în misterul liturgic devine hristofor în societate.
Modul de viaþã creºtin presupune existenþa tean-
dricã, prin care omul este încadrat într-un ritm litur-
gic de viaþã. Însã ritmul liturgic este comunitar, este
al trupului Ecclesiei (Bisericii n. r.), iar morala lui va
fi morala socialã. Euharistia creeazã Ecclesia,
Ecclesia înglobeazã în sine socialul, iar morala aces-
tuia este dimensionatã euharistic.

În ordinea creºtinã a existenþei sociale, Biserica
este cea care determinã modul de viaþã. Biserica
menþine în sânul societãþii forþa de coeziune prin
Tradiþie. În felul acesta se pãstreazã legãtura vie din-
tre corpul social ºi Hristos care menþine întreaga con-
strucþie socialã. De aceea, putem spune cã societatea
este structuratã euharistic, are în centrul eºafodajului
sãu Trupul lui Hristos extins ºi permanentizat în isto-
rie prin Duhul Sfânt. Prin dubla iconomie a Fiului ºi a
Duhului Sfânt, istoria devine anticamera veºniciei, iar
societatea tânjeºte dupã o altã societate cu o structurã
teandricã desãvârºitã, cea a sfinþilor. La fel ca în
fiinþa umanã, ºi în corpul social, Hristosul euharistic
este elementul viu, sãmânþa cea mai lãuntricã a tutu-
ror ipostasurilor din existenþã, pãtrunzând pânã în
ultimele profunzimi ale materiei ºi spiritului ºi în jurul
cãreia se constituie societatea prin Duhul Sfânt ca Duh
al comuniunii.

(continuare în pag. 4)
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Stimaþi cititori,  con-
tinuãm  publicarea  mãr-
turiilor unor persoane ce
au trecut prin  râºniþa  unor
secte totalitare  care dis-
trug personalitatea omului,
prefãcându-l în rob al unui
idol  sau dumnezeu
închipuit. Credem cã aces-
te mãrturii sincere, spuse
de la inimã de cãtre cei ce
au trecut prin acest infern
,vor ajuta celor care
încearcã sã afle Adevãrul
în alte religii decât în  cea
creºtinã, sã evite o decizie
greºitã care poate sã le
aducã multe suferinþe
sufleteºti ºi chiar moartea
spiritualã.

(continuare din numãrul 9 (104),
10 (105)

Dupã aceea urmau:
Mãrturisirea � I

etapã a �Rãscumpãrãrii�,
care se petrece cu ajutorul
aºa-numitei �mobilizãri a
lumii spirituale�, altfel spus
� pescuitul de noi membri.

Înaripatã de aºa noþi-
uni impunãtoare ca
�Academia profesorilor
lumii pentru pace�, �Fondul
internaþional de instruire�,
�Fondul spiritual inter-
naþional�, etc., dorea sã se
încadreze în lupta pentru
scopuri nobile ca, de
exemplu, contra narco-
maniei (în realitate, Moon
este unul din magnaþii sus-
pectaþi de narcobussines),
contra sexului liber (pe

când Moon a fost de mai
multe ori tras la rãspun-
dere pentru poligamie,
perversiuni sexuale ºi vio-
lul studentelor sub pretex-
tul �rãspândirii graþiei
divine�), pentru consoli-
darea familiei (dar câþi
pãrinþi plâng dupã copiii
care i-au pãrãsit, nu-i mai
recunosc, supunându-se
�familiei adevãrate�).

A II etapã � �Fund
reising� (FR) sau
colectarea donaþiilor  -
dobândirea de noi finanþe

pentru prosperarea imperi-
ului moonist. Un extras din
semnificaþia ºi scopul FR-
ului: �condiþie de rãs-
cumpãrare pentru restau-
rarea creaþiei. 

1. Dupã cãderea în
pãcat toatã creaþia se aflã

sub stãpânire satanicã; noi
trebuie sã restaurãm
creaþia, eliberând-o de
satan ºi schimbând-o sub
stãpânirea lui Dumnezeu
(bani-simbol-creaþia). 

2. FR � condiþie sim-
bolicã de rãscumpãrare
pentru restaurarea
omenirii � cumpãrãtorii,
prin donaþii bãneºti, adunã
merite în faþa lui D-zeu,
deoarece susþin
Providenþa Divinã.         

3.Distrugerea naturii
malefice: trecând prin

greutãþi ºi situaþii extreme,
eu voi afla mai multe
despre mine însumi; fãrã a
coborî cât mai jos, nu voi
putea cunoaºte natura
mea decãzutã, deci nu mã
voi putea curãþi de ea.

4. Sã-i simt prin pro-

pria experienþã pe
Dumnezeu, Pãrinþii
Adevãraþi ºi lucrarea
Providenþei Divine.
Mergând pe calea sufe-
rinþelor, eu simbolic trec
calea de sânge, sudoare ºi
lacrimi a lui Dumnezeu...�. 

Sãrmanii copii, câte
înjosiri, batjocoriri ºi
fugãriri de poliþie pãþesc în
unele þãri, unde oamenii
nu sunt aºa naivi ca la noi!
Se gãsesc, însã, ºi inimi
�bune� care ajutã �bravilor
studenþi�. Fiecare membru
se strãduie cu multã rãb-
dare ºi � din pãcate � sin-
ceritate, credinþã sã adune
fondurile necesare. E
drept cã ºi singuri se
întreþin, dar aceasta e o
mizerã parte din ce se
adunã, în schimb îºi pierd
sufletul. Una-douã ºi cei
de mai sus le impun vreo
condiþie �de rãscumpãrare�
� douã, trei, ºapte zile de
post. Într-atâta li se bagã-n
cap vinovãþia în faþa �inimii
suferinde a lui Dumnezeu�
care aºteaptã ca oamenii
sã-ºi parcurgã drumul de
rãscumpãrare mai repede,
încât în scurt timp tinerii
ajung la o zdruncinare psi-
hicã ºi fizicã. Studierea
contunuã a Principiului
Divin, a cuvântãrilor lui
Moon ºi ale altor înfocaþi
adepþi le joacã în scurt
timp o farsã, substituindu-
le conºtiinþa, îndepãrtân-

du-i de pãrinþi ºi transfor-
mându-i în niºte supuºi
orbi.

Liderii controleazã
conºtiinþa fiecãruia,
deoarece controleazã zi
de zi, orã cu orã orice
miºcare a membrilor
sectei.

Studenþii sunt obli-
gaþi sã-ºi întocmeascã
orarul activitãþii zilnice.
Nu prea mulþi rezistã. La
5 dimineaþã � scularea,
la 6 � rugãciunea ºi
studierea Principiului, la
8 dejunul, apoi care
pleacã la lecþii, care
primesc oaspeþii, care la
mãrturisire sau alte activ-
itãþi. Dupã amiazã se
adunã cu toþii în centru,
unde se apucã de fund
reising, recrutarea de noi
membri º.a., pânã seara
târziu. Abia dupã 23.00 ei
dispun de timp liber. Iar
de la mai vine de sus
vreo condiþie de ispãºire
ori susþinere a vreunui
�nou scop nobil�, pot sã
vegheze ºi noaptea
întreagã. Puþini rezistã la
un aºa regim. Lipsa unui
regim normal ºi a alimen-
tãrii corecte, munca
istovitoare îi îmbolnãvesc
pe mulþi. Dar lipsa
surselor financiare îi face
sã continue aceastã
stare de euforie, entuzi-
asm, extenuare ºi apatie.

La paroxism a ajuns
biata fatã când a dat de a
treia etapã � Bine-
cuvântarea.

Alion Panuº 
(Va urma)

Hac Ja Han Moon - �mama adevãratã� la Chiºinãu în
Palatul Republicii, 30 mai 2000

MÃRTURIILE UNUI PÃÞIT

(începutul în pag. 3)
La sfârºitul Sfintei Liturghii existã

rostirea liturgicã �Cu pace sã ieºim�, la
care credincioºii rãspund �Întru numele
Domnului�. Credinciosul iese din bis-
ericã, de la Sfânta Liturghie, în soci-
etate purtând cu sine binecuvântarea
Mântuitorului: �Pace vã las vouã,
pacea Mea o dau vouã, nu precum vã
dã lumea vã dau Eu� (In. 14, 27), �Cãci
El este pacea noastrã� (Efes. 2, 14;
Rom. 15, 13; Fil. 4, 7; Gal. 3, 15 etc.). 

Liturghia nu se încheie cu ultimul
�amin�, ci se continuã prin Liturghia de
dupã Liturghie, pe care credinciosul o
�oficiazã� în mediul social, acolo unde
îºi duce existenþa. În felul acesta

Biserica se extinde ºi înglobeazã soci-
etatea asupra cãreia îºi pune pecetea,
structurând-o euharistic. Liturghia
devine astfel centrul existenþei. Ea cir-
cumscrie ºi creeazã în jurul ei soci-
etatea care trãieºte întru învierea lui
Hristos�.Societatea contemporanã are
câteva particularitãþi pe care pãrintele
Dumitru Popescu le-a surprins foarte
bine. Acestea ar fi: individualismul,
erotismul, indiferentismul religios ºi
multe altele, izvorâte din mentalitatea
autonomã a unui om care l-a eliminat
aproape cu desãvârºire pe Dumnezeu
din creaþia Sa, adicã din lume.

Dacã ne vom apleca numai asupra
autonomiei omului contemporan, vom

observa cã omul nu a fost creat pentru
autonomie, ci pentru comuniunea cu
Dumnezeu.

Starea omului de autonomie este
starea omului cãzut în pãcat, a omului
secularizat, care a uitat cã numai în
comuniunea cu Dumnezeu îºi poate
împlini destinul pentru care a fost
creat, dupã cum spunea ºi Fericitul
Augustin: �ne-ai fãcut pe noi pentru
Tine ºi neliniºtit este sufletul nostru
pânã ce se va odihni în Tine�.
Autonomia raþiunii vine din umanis-
mul pãgân, din �încrederea nelimitatã
în puterea individului de a se ridica
deasupra lumii formulându-i ºi dic-
tându-i legile lui. E o atitudine de

orgoliu, care reproduce la infinit ºi
consacrã pãcatul lui Adam, cãzut prin
trufie în clipa în care îl îmbãta iluzia
înãlþãrii prin propria naturã. Lumea
dinainte de Hristos a gândit în aceastã
autonomie; lumea divorþatã de
Hristos, Dumnezeu adevãrat ºi Om
adevãrat, s-a întors la ea reluând
pãcatul de la capãt� spunea Nichifor
Crainic. Împotriva acestor realitãþi
sociale care-l îndepãrteazã pe om de
Dumnezeu trebuie sã lupte corpul
Ecclesiei, prin evidenþierea structurii
sacramentale pe care societatea va
trebui s-o conºtientizeze.

Caius Cuþaru, profesor

PE LITURGHIA EUHARISTICÃ SE ÎNTEMEIAZÃ BISERICA,
IAR PE LITURGHIA COSMICÃ SOCIETATEA
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(continuare din nr. 105)
ªi chiar atunci când la prima vedere aces-

te acþiuni pot pãrea binefãcãtoare, întru însãnã-
toºirea omului, aceasta se întâmplã apelând la
metodele oculte de altãdatã. Calitãþile supranat-
urale (paranormale) pe care le poate poseda,
într-o anumitã mãsurã, fiecare om, extrasenzorii
ºi le dezvoltã prin anumite antrenamente sau le
obþin recurgând la forþele întunericului.
Principala metodã aplicatã de ei este hipnoza,
prin aceasta impunându-i-se hipnotizatului o
voinþã strãinã în gândire ºi comportare sau un
�program codificat�. În timpul hipnozei, a medi-
taþiei sau codificãrii voinþa omului nu poate
opune rezistenþã presiunii aplicate asupra ei, iar
subconºtientul înregistreazã tot ceea ce i se
insuflã.

Dacã ne vom referi la rezultatul �vindecãrii�
uneori sub insuflare, la prima vedere s-ar pãrea
cã pacientul e vindecat, dar aceastã stare este
aparentã ºi temporarã,
deoarece dispar numai
simptoamele bolii prin �con-
centrarea� energiei vitale a
pacientului de la organele
sãnãtoase la cele bolnave.
Ca rezultat, urmãrile sunt
periculoase ºi pentru
organele care erau sãnã-
toase.

În mod clandestin,
extrasenzorii ºi bioterapeuþii  cu o pregãtire mai
�înaltã� practicã, dupã afirmaþiile lor, trans-
plantarea organelor omeneºti. Pentru o sumã
impunãtoare se gãseºte un �donator� de la care
se �transplanteazã� biocâmpul organului nece-
sar, se þine câteva zile în spaþiul astral pentru a
rupe vechile legãturi energetice cu organele
donatorului. Dupã tratament pacientul se simte
�bine� . Însã pentru donator urmãrile sunt tragice:
fiind urmãrit de senzaþia putrezirii de viu ºi obse-
dat de urmãrile morþii, descompunerii se alege
cu o moarte prematurã.

Prin anii 80 se scria foarte pompos în presã
despre psihochirurgii filipinezi care efectuau
operaþii fãrã intervenþia chirurgicalã (fi-zicã). Cu
toate cã ei folosesc simbolul creºtinesc, fãcând
chiar ºi �rugãciuni� înainte de operaþii, nu au
nimic comun cu creºtinismul. Rugãciunile rostite
sunt departe de cele creºtine ºi se folosesc ca o
cheie sau ca un descântec magic pentru
chemarea puterii astrale, adicã a întunericului.

O astfel de îmbinare fãþiºã ºi ruºinoasã
putem întâlni ºi la unii extrasenzori ºi biote-
rapeuþi care afirmã cã, fãcând fapte bune, slu-
jesc lui Dumnezeu. Prin autoritatea Ortodoxiei,
printr-o ignoranþã spiritualã ºi o nepãsare a
oamenilor paraziteazã o mulþime de vindecãtori,
scoþând spre vãzul tuturor atribute ale credinþei
ortodoxe. Sub ascunziºul crucii, icoanei, rugãci-
unilor, etc., extrasenzorii �ortodocºi� îºi real-
izeazã menirea � de a înrobi sufletele oamenilor
prin puterea întunericului. Aceastã minþire
rãmâne neobservatã numai de cei cu credinþã
slabã, care ar tinde, fãrã a-ºi curãþi sufletul prin
pocãinþã, sã se izbãveascã de bolile trupeºti,
adesea neobservându-le pe cele sufleteºti.

Extrasenzorii ºi bioterapeuþii afirmã cã una
din puterile de �acumulare� a energiei sunt
icoanele din bisericã, pe care ei le socot drept
�canale conductoare ale energiei cosmice�. Nu
în zadar ei adesea îndeamnã pacienþii sã plece

la mai multe biserici spre a se ruga, ca mai apoi
sã le �rãpeascã� acea energie acumulatã. Dar ce
poate fi comun între creºtinism ºi practicile
oculte din care fac parte vrãjitoria, extrasenzo-
rica, bioenergetica, magia ºi alte lucruri dia-
voleºti? Sfântul Apostol Pavel ne învaþã: �Nu vã
înjugaþi la jug strãin cu cei necredincioºi, cãci ce
însoþire are dreptatea cu fãrãdelegea? Sau ce
împãrtãºire are lumina cu întunericul? ªi ce
învoire este între Hristos ºi Veliar sau ce parte
are un credincios cu un necredincios? (2 Cor. 6,
14-15). Cei care se adreseazã vindecãtorilor
oculþi, mai ales când ei activeazã sub marca
Ortodoxiei, nu-ºi dau seama cãror puteri slujesc
aceºtia ºi astfel se îndepãrteazã ºi se leapãdã
de Dumnezeu. Se distruge individualitatea omu-
lui, paralizându-i voinþa ºi impunându-i-se un
mod de gândire strãin. Astfel el devine un bioro-
bot ºi extrasenzorul îl omoarã pe Dumnezeul din
el, Cel care l-a zidit pe om dupã chipul ºi
asemãnarea Sa, înzestrându-l cu raþiune ºi

gândire liberã.
Nu este întâmplãtoare, dupã cum s-a scris

în presa noastrã din vara aceasta, nici apariþia
ocultiºtilor de diferite ranguri din Moldova,
Ucraina ºi Rusia la adunarea de pe Muntele
ªerpilor, în apropierea mãnãstirii Þipova, pentru
a beneficia � dupã spusele lor � de energiile
Lunii pline. Acel loc, dupã cercetãrile arheolog-
ice, s-ar socoti un vechi centru sacramental
dacic, unde cei sosiþi practicau ritualuri,
�invocând� duhurile strãbunilor. Acest loc a fost
ales, probabil, ºi din motivul existenþei în
apropiere a lãcaºului sfânt. Tendinþa fãþiºã a
extrasenzorilor ºi biote-rapeuþilor de a face
�bine� are acelaºi scop final al întregii miºcãri
New Age din care fac parte � de a distruge div-
inul din om, spre a construi o punte de la om la
supraom, egal cu Divinitatea. Aceastã tendinþã
de rãzvrãtire împotriva Creatorului lor au avut-o
ºi îngerii mândriei, fiind izgoniþi din împãrãþia lui

Dumnezeu. Cãci
spune Mântuitorul:
�Nu oricine îmi zice
�Doamne, Doamne�
va intra în împãrãþia
cerurilor, ci cel care
face voia Tatãlui meu
Celui din ceruri. Mulþi
îmi vor zice în ziua
aceea: �Doamne,
Doamne, au nu în

numele Tãu am prorocit ºi în numele Tãu am
scos demoni, ºi nu în numele Tãu minuni multe
am fãcut?� ªi atunci voi mãrturisi lor: �Niciodatã
nu v-am cunoscut pe voi. Depãrtaþi-vã de Mine
cei ce lucraþi fãrãdelegea� (Mt. 7, 21-23).

Pentru a nu cãdea în aceste legãturi, e
nevoie sã ne ferim ºi sã ne apãrãm de acþiunea
tuturor forþelor oculte. Sã nu apelãm la extrasen-
zori, vrãjitori ºi magi, sã ferim de ei ºi pe apropi-
aþii noºtri. Sfântul Ioan Gurã de Aur ne îndeam-
nã: �Nu apelaþi benevol la vrãjitorii, chiar fiind
ademeniþi de alþii. Dacã veþi cãdea pradã vrãjito-
riei, veþi fi nedemni de bunãvoinþa ºi mila lui
Dumnezeu ºi prin aceasta vã gãtiþi numeroase
necazuri�.

Sã nu uitãm cã în extrasenzoricã, ca ºi în
alte învãþãturi oculte, omul se ciocneºte cu
lumea întunericului, dar contactul cu ea este
fatal atât pentru suflet, cât ºi pentru trup. 

Preot Ioan LISNIC

MINUNILE FALSE ªI NATURA
ENERGIILOR PRIN CARE SE
LUCREAZÃ FÃRÃDELEGEA

Revista �Ekklesia� a fost înfi-
inþatã în anul 1999, la iniþiativa
Prea Sfinþitului Dorimedont, episcop
de Edineþ si Briceni, fostul stareþ al
Mãnãstirii Noul-Neamþ.
Colectivul de redacþie este
alcãtuit din cãlugãrii mãnã-
stirii, având, pânã în
prezent, colaboratori în
centrele culturale
din România
(Bucureºti, Iaºi,
Timiºoara, Arad,
Sibiu s. a.), cât ºi
în Moscova,
Patriarhia Georgiei,
New-York s. a. Colec-
tivul Revistei Ekklesia
este în bunã colaborare cu
Uniunea Scriitorilor ºi a
Jurnaliºtilor din Moldova ºi
din România, intervenind re-
gulat în paginile unor publi-
caþii de mare tiraj.

Redactorul principal al revis-
tei este monahul Savatie, în
lume ªtefan Baºtovoi, cunoscut
în cercurile scriitoriceºti pentru vol-
umele de poezie: �Elefantul promis�
(1996, premiul Uniunii Scriitorilor din
Moldova pentru debut, Premiul

Salonului Naþional de Carte de la
Iaºi, Premiul Salonului Naþional de
la Chiºinãu, premiul Fundaþiei
Soros); �Cartea Rãzboiului� (1997);
�Peºtele pescar - o poveste� (1998);

�Casa timpului�

(1999). În acest an a
publicat cartea �Idol sau

icoanã?� A publicat, începând cu

anul 1993 poezie, prozã scurtã ºi frag-
mente de roman în majoritatea revis-
telor importante din România ºi
Republica Moldova. Din 1996 este

membru al Uniunii Scriitorilor din
Moldova. S-a nãscut la 1976 în
Chiºinau ºi a trãit într-o familie pro-
fund ateistã, primind educaþia tatãlui,
care a absolvit Facultatea de Filozofie
din Petersburg. În urma unor con-
flicte, tatãl, profesor la Institutul
Creangã din Chiºinãu, se muta cu

traiul într-un sãtuleþ cu 60 de case,
situat între pãduri, din raionul

Cãlãraºi, unde va petrece
ca pãdurar, iar mai

târziu ca propagan-
dist la Secþia de

Culturã din orãºel.
Viitorul cãlugãr era luat

deseori la lecþiile de pro-
pagandã ateistã pe care le

þinea tatãl sãu pe la �organi-
zaþii� ºi brigãzi de colhoz.

Este preocupat de mic de picturã
ºi sport (în special tenis de masã,

menþinându-se 3 ani consecutivi
campion pe raion, între juniori). A

absolvit ºcoala de picturã pentru copii

din orãºelul Cãlãraºi. În anii de liceu
(a absolvit Liceul de Artã �Octav
Bãncilã� din Iaºi, secþia picturã mon-
umentalã) a frecventat Cenaclul

Junimea din Iaºi ºi o obþinut premiile
revistelor: �Convorbiri Literare�,
�Timpul�, �Dacia Literarã� ºi Marele
Premiu la Tecuci. Figureazã în
numeroase antologii de poezie
româneascã contemporanã, din
România ºi Republica Moldova. Este
menþionat în �O istorie deschisa a
istoriei literaturii din Basarabia� de
Mihai Cimpoi ºi în
�Postmodernismul Romanesc� de
Mircea Cartarescu (Ed. Humanitas).

La cãrþile mai sus amintite au
scris recenzii critici ºi poeþi contem-
porani de primã însemnãtate în prin-
cipalele reviste de culturã din
România ºi Republica Moldova.
Între anii 1996-1998 a fost student la
Facultatea de Filozofie a
Universitãþii  de Vest din Timiºoara,
pe care o abandoneazã, dupã ce a citit
viaþa Sfântului Antonie cel Mare,
pentru a se cãlugãri. În anul 1999
este tuns în monahism de PS
Dorimedont, primind numele de
cãlugãrie Savatie, în cinstea Sf.
Savatie de la Soloveþc.

În prezent preda iconografia la
Seminarul Teologic din Chiºinau, cu
sediul la Mãnãstirea Noul-Neamþ.
Monahul Savatie îºi reneagã scrierile
semnate cu numele ªtefan Baºtovoi,
ca fiind dãunatoare pentru suflet.

REVISTA � E K K L E S I A � ªI REDACTORUL  EI

cultur=
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PREDICÃ LA
SÃRBÃTOAREA

INTRÃRII 
ÎN BISERICÃ

A MAICII
DOMNULUI

În viaþa fiecãruia sunt evenimente care au în
decursul ei o deosebitã importanþã. Fie aceasta ziua de
naºtere, în care primim dreptul la o viaþã nouã, a
naºterii din �apã ºi din duh�- a  Sfântului Botez, ºi
atragem la sãrbãtoarea noastrã rudele ºi prietenii  pen-
tru ca bucuria noastrã sã fie deplinã. O deosebitã
bucurie sufleteascã ne aduc acele evenimente care sunt
legate de mântuirea  sufletului, care ne-a dat posibili-
tatea din robi ai pãcatului sã devenim, dupã cuvintele
Sfântului Apostol ºi Evanghelist Ioan, �copii ai lui
Dumnezeu� (Ioan 1,12). Astfel ne bucurãm de eveni-
mentele petrecute în istoria omenirii care sunt legate de
izbãvirea neamului omenesc din pãcat, moarte  ºi
blestem. 

Una din aceste sãrbãtori este ºi  Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului, cãci în aceastã zi Maica
Domnului a fost dusã de Ioachim ºi Ana la Temlul din
Ierusalim.

Sfânta Evanghelie nu vorbeºte în ce mod s-a
petrecut evenimentul dat, însã îl avem pãstrat în
Tradiþia Bisericii. 

Fecioara Maria era unicul copil a pãrinþilor
sãi. Tatãl sãu, dreptul Ioachim venea din neamul
împãratului David ºi locuia în oraºul Nazaret, având
ca soþie pe Ana din neamul lui Aaron, fiica preotu-
lui Matfan. Istoria ne mãrturiseºte cã Ioachim ºi
Ana timp îndelungat nu au avut copii, aceasta era la
iudei o ruºine, deoarece copiii se socoteau ca o
binecuvîntare deosebitã a lui Dumnezeu, cãci fiind
popor ales, ei aºteptau ca la  �plinirea vremii� din
mijlocul lor sã se ridice Mesia, Mîntuitorul lumii,
iar lipsa copiilor îi nesocotea pe pãrinþi în numãrul
celor binecuvîntaþi de Dumnezeu. Aceastã nefericire
o suportau greu Ioachim ºi Ana. Dar iatã, darul
rugãciunii aduse înaintea Bunului Dumnezeu: în
familia lor se naºte o fetiþã cãreia îi pun numele
Maria.

Viaþa acestei Fecioare în casa pãrinteascã
trece într-o educaþie spiritualã deosebitã. Dupã
fãgãduinþa datã înainte de naºterea Pruncei, pãrinþii
trebuiau s-o aducã în dar lui Dumnezeu, pentru ca
sã-ºi petreacã viaþa la Templu. ªi iatã, când copila
împlineºte 3 aniºori, este adusã de drepþii Ioachim ºi
Ana la Templu, împlinind promisiunea datã lui
Dumnezeu. Ca astãzi Împãrãteasa Cerurilor, Vasul
cel Tainic, îmbrãcatã în �hainã auritã ºi
împodobitã�(Ps.XLIV,11), merge spre Templul
Împãratului însoþitã nu de ostaºi înarmaþi, ci de
pãrinþii ei ºi de fecioare purtãtoare de fãclii: �Se vor
aduce Împãratului fecioare în urma ei, vor fi aduse
în Templul Împãratului întru bucurie ºi
veselie�(Ps.XLIV,16-18) � zice psalmistul. 

Închipuiþi-vã cu câtã bucurie sufleteascã
primeºte în mâinile sale, acest dar de mare preþ,
închinat lui Dumnezeu, preotul Zaharia, cãruia i se
profeþeºte de la Duhul Sfînt, cã anume prunca aceas-
ta va fi scara lui Iacov pe care are sã se pogoare pe
pãmânt Cuvântul ºi sã urce la cer neamul omenesc.
Vãzînd aceastã dumnezeiascã slavã ºi mãrire preotul
Zaharia, conduce de mânã pe pruncã în Sfânta
Sfintelor, adicã acolo unde avea dreptul  sã intre
��numai marele preot, o datã pe an  ºi nu fãrã
sânge, pe care el îl aduce jertfã pentru sine însãºi ºi
pentru pãcatele ºi neºtiinþele norodului� (Evrei 9,7).
Nu este oare aceastã mieluºea aleasã, care se aduce
ca dar deosebit, dupã rânduiala Vechului Testament
în Templul lui Dumnezeu, prin care neamul omenesc
se va mântui? 

Prin aceastã solemnã intrare în Templu a
Maicii Domnului,vedem cu toþi, iubiþi întru Hristos
fraþi ºi surori, bunãvoinþa lui Dumnezeu pentru
oameni ºi pentru mântuirea lor prin venirea în lume a
lui Hristos � Mântuitorul nostru. De aceea ºi Biserica
Ortodoxã chiar la începutul slujbei închinate sãrbã-
torii Intrãrii Maicii Domnului în Bisericã înalþã cãtre
ceruri vestirea: �Hristos se naºte, slãviþi-L, Hristos
din ceruri, întâmpinaþi-L��

Fiind intratã în Templu ca dar al pãrinþilor sãi
pentru Dumnezeu, Fecioara Maria a ieºit din lumea
plinã de ispite, pãcat ºi moarte, dezicându-se de aces-
tea, ºi a ales calea curãþeniei trupeºti � pururea
fecioriei, ceea ce era strãin oamenilor Vechiului
Testament. Iar jertfa aceasta s-a fãcut pentru ca ea sã
devinã vas ales în care trebuia sã se întrupeze
Hristos. Anume sub bolþile sfinte ale Templului
Fecioara, slujind lui Dumnezeu prin ascultare, se
pregãtea de acea zi, când în smerenie va zice îngeru-
lui vestitor �Fie mie dupã cuvântul tãu� (Lc. 1,38), ºi
sã împlineascã cuvintele profetului: ��poarta care se
va deschide ºi nici un om nu va intra pe dânsa, cãci
Domnul Dumnezeul lui Israil a intrat pe ea ºi ea va fi
închisã� (Iezechiel 44,2). Prin aceasta prorocul ne
aratã cã anume acest vas ales va fi cu dar deosebit, ea
fiind Pururea Fecioarã, de aceea ºi-i este datã puterea
de a  aduce rugãciuni înaintea lui Dumnezeu pentru
tot neamul omenesc, ºi dacã noi în rugãciunea cãtre
sfinþi ne adresãm �Rugaþi-vã lui Dumnezeu pentru
noi�, atunci cãtre pururea Fecioarã zicem ca la o ade-
vãratã Maicã: �Miluieºte-ne pe noi�. Iar ea îºi revarsã
mila sa asupra dreptmãritorilor prin minunile care se
aratã prin cinstitele sale icoane în diferite colþuri ale
lumii.

Se cuvine ºi nouã tuturor sã aprindem în ini-
mile noastre scânteia iubirii cãtre Nãscãtoarea de
Dumnezeu, care cu mare dragoste ºi blândeþe de
mamã se roagã necontenit Fiului ei, Domnului nostru
Iisus Hristos, pentru pãcatele întregului neam ome-
nesc.

Iubiþi întru Hristos fraþi ºi surori, astãzi
creºtinãtatea cinsteºte Intrarea în Bisericã a
Nãscãtoarei de Dumnezeu ºi Pururea Fecioarei
Maria. �Astãzi este începutul Bunei-voinþe a lui
Dumnezeu ºi înainte propovãduirea mântuirii oame-
nilor; în Templul luminat Fecioara se aratã ºi pe
Hristos tuturor mai înainte îl vesteºte ºi noi cu mare
glas sã strigãm: �Bucurã-te, plinirea iconomiei
Ziditorului�.

Lumina sfintei sãrbãtori de azi sã vã lumineze
tuturor viaþa, iar bucuria Sãrbãtorii sã se
sãlãºluiascã în inimile voastre. Amin.

Pr. Pavel Chirilov

Joi, 23 noiembrie a. c., în incinta
teatrului pentru copii �LICURICI�
din or. Chiºinãu a avut loc
Adunarea Generalã, de constituire
a Societãþii Creºtine Istorico-
Patristice ºi Apologetice a Bisericii
Ortodoxe din Moldova (SCIPA).

Aici s-au întrunit mai mulþi preoþi,
teologi, studenþi ºi oameni de bunã
credinþã cãrora nu le este indife-
rentã istoria ºi credinþa acestui
neam ºi pãmânt, care doresc sã
pãstreze ºi sã promoveze ade-
vãratele ºi drept mãritoarele valori
spirituale.
În cuvântul sãu de deschidere,
prot. Alexandru Iamandi, protago-
nistul acestei miºcãri, a dat citire
statutului, care dupã o serie de
dezbateri ºi modificãri a fost adop-
tat.
S-a hotãrît ca SCIPA sã fie un
organ al Bisericii Ortodoxe din
Moldova, subordonat Mitropolitului
Chiºinãului ºi al întregii Moldove.
Membru al acestei societãþi poate
fi orice cetãþean de mãrturie orto-
doxã, cãruia nu-i sunt indiferente
problemele actuale ale Bisericii
Ortodoxe.
Obiectivele activitãþii sunt:

- Rãspândirea în societate a

tezaurului spiritual, acumulat
de Biserica Ortodoxã pe par-
cursul celor douã milenii,
necunoºtinþa cãruia este prici-
na cre-dinþei superficiale din
vremea noastrã.
- Iniþierea unui studiu complet
al Istoriei Bisericii Ortodoxe din
Moldova, de la întemeiere pânã
în zilele noastre.
- Cooperarea cu societãþile
similare ale altor Biserici
Ortodoxe.
- Educarea în rândurile mem-
brilor ºi în societate a ade-
vãratelor calitãþi religios-
morale.
- De asigurat prin intermediul
mijloacelor de informare ilu-
minarea creºtinilor cu dez-
voltarea credinþei ºi Bisericii pe
parcursul a 2000 de ani.
Sf. Irh. Petru Movilã a fost ales

ca patron spiritual, spre pãzirea ºi
bunãstarea societãþii.

Apoi s-a constituit organul coor-
donator:

Preºedinte - pr. prof. Alexandru
Iamandi

Vice-preºedinte � prof. drd.
Octavian Moºin

Secretar � prof. Liliana Trohin
În continuare i s-a oferit cuvân-

tul pr. Vasile Ciobanu, consilierul
cultural al Mitropoliei Chiºinãului ºi
întregii Moldove, care a elucidat
încã o datã cele mai stringente
probleme ºi dificultãþi prin care
trece Biserica noastrã. Sfinþia Sa a
menþionat cã aceastã nouã soci-
etate poate deveni realmente un
contrafort al dreptei credinþe în
aceste momente grele.

În final, s-a hotãrît ca prima
întrunire sã se realizeze pe data
de 11 decembrie a. c. în cadrul
unei conferinþe.
Octavian MOªIN, consilier mass-
media bisericeascã al Mitropoliei

Chiºinãului ºi întregii Moldove

SOCIETATEA  CREªTINÃ ISTORICO-PATRISTICÃ ªI APOLOGETICÃ
A BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA
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C E  A R  D O R IC E  A R  D O R I
C O P I I I  D E  L AC O P I I I  D E  L A

} N G E R U L  L O R ?} N G E R U L  L O R ?
În societatea contemporanã totul este preþuit în bani. Banii

înlocuiesc cinstea, talentul, inteligenþa. Omul însuºi devine �o
marfã�. Nu mai existã milã, dragoste, dreptate, omenie, banul
face pe om crud, cinic, mincinos.

Cei care ne mai pot învãþa chiar ºi pe cei adulþi, care este
valoarea adevãratã a omului, sunt copiii. Însuºi Iisus Hristos
a confirmat acest adevãr: �De nu veþi fi precum  pruncii, nu
veþi intra în Împãrãþia Cerurilor� (Mt. 18, 3).

Mântuitorul a dat exemplu  pe  copii, fiindcã ei încã sunt
lipsiþi de toate patimile rele, sunt strãini  invidiei, slavei
deºarte, nu aleargã dupã câºtiguri bãneºti. În fiinþa lor este
implantatã sãmânþa sfinþeniei care nu poate fi strivitã total
nici de mediul vicios care-i înconjoarã. Pentru a confirma cele
spuse, vã propunem sã citiþi rãspunsurile copiilor de la
Centrul republican de triere a minorilor la întrebarea: �Ce l-
ar ruga ei pe îngerul pãzitor�?

Serghei Costru: A[ cere ca toate popoarele s= tr=iasc=
]n pace. Vreau ca dup= moartea mea nepo\ii mei s= cread= ]n
Dumnezeu [i ]n Fiul S=u Iisus Hristos.

Cristina Starcenco: L-a[ ruga s= am o alt= via\= [i  ca
zilele mele s= fie mai fericite. A[ dori ca s= simt mai mult
c=ldura mamei [i ]ngrijirea ei.

Maºa Danilova: A[ cere ca to\i copiii s=-[i asculte
mamele, s= nu se certe [i  ca tot r=ul s= dispar= de pe fa\a
p=m`ntului.

Cristea Cavaleru : A[ cere Domnului s=-mi dea o cas=
mare [i s= locuiasc= ]ngerul meu ]n ea. Dac= a[ vedea un copil
mic i-a[ da  inima mea, ca s= nu mai  umble cu cer[itul.

N U M E L E  D I N  B O T E Z
Mã numesc Virgil

Gheorghiu. Nimeni nu-ºi
alege   numele. Când  mi-
am dat seama cã mã
numesc Virgil, eram
foarte mândru. L-am
acceptat aºa cum accepþi
o  jucãrie. Trupul ºi
numele sunt primele
lucruri  pe  care le pri-
mim aici, jos, ºi pe care
le pãstrãm  toatã viaþa.
Noi  sãrbãtorim cu o
bucurie fãrã asemãnare
sãrbãtoarea noastrã ono-
masticã. Cu alte cuvinte,
sãrbãtorim numele pe
care l-am primit la Botez.
Ziua Botezului  nostru se mai numeºte ºi ziua numelui sau ziua onomasticã. În  aceastã zi
memorabilã  primim numele nu din gura preotului, ci de la Dumnezeu, Tatãl nostru Cel din
Ceruri ºi Creatorul nostru.  Sfântul Ioan Gurã de Aur  este categoric: �Când te botezi, nu preo-
tul te boteazã, ci Însuºi Dumnezeu atinge creºtetul tãu în puterea Sa nevãzutã�. În acea zi
Dumnezeu devine Tatãl nostru, iar noi devenim pentru veºnicie fiii Lui.

Aºa cum prin  înscrierea lor la consulatul din þara îndepãrtatã , unde vãd lumina zilei, nou-
nãscuþii devin cetãþenii adevãratei lor patrii, tot  aºa prin Botez, copii  nãscuþi din femeie, pe
pãmânt devin cetãþeni ai cerului. Prin Botez  noi, creºtinii, devenim cetãþeni ai Ierusalimului
Ceresc,  care este adevãrata noastrã cetate. Cele trei cufundãri în apele Botezului  înseamnã
cele trei zile pe care le-a petrecut Hristos în  mormânt, sub pãmânt. Orice om botezat suferã
moartea lui Hristos,  punerea în mormânt ºi Învierea. Omul nãscut din femeie moare. ªi din
ape învie un om nou. Iar cel înviat primeºte numele de creºtin, care înseamnã unsul. Înainte
erau unºi doar împãraþii, regii ºi prorocii. Acum orice creºtin este uns. Fiecare creºtin este un
împãrat, un fiu de împãrat. Fiul celui mai mare Împãrat din lume, al lui Dumnezeu, Creatorul
Cerului ºi al pãmântului.

La Botez primim un nume. Un nume al unui sfânt. În ziua botezului primim icoana
Sfântului al cãrui nume purtãm ºi pe care o pãstrãm toatã viaþa pe peretele  de rãsãrit al casei
noastre. Sfântul e un om pãmântesc, care a dobândit cerul. E un om ca noi toþi,  dar care ºi-a
îndumnezeit trupul ºi viaþa. Sfântul e un  om care  trãieºte în acelaºi timp pe pãmânt ºi în cer.
Dar de ziua praznicului lor ºi a sãrbãtorii numelui nostru, ei, cetãþeni ai Cerului, coboarã pe
pãmânt, sunt invitaþii noºtri ºi stau alãturi de noi,  printre noi. Cu ocazia sãrbãtorii numelui
nostru,  casa noastrã e deschisã spre cer. Aºa cum se  deschide o fereastrã, pentru  a lãsa sã
intre lumina. ªi odatã cu sfântul întreg cerul pãtrunde  în acelaºi timp cu el. Deci nu vine un
singur sfânt, ci întreg cerul, aºa cum, dacã deschidem fereastra, toatã lumina zilei intrã în
casã, nu doar o singurã razã.

Dragi tineri, daþi-mi mie
vârsta voastrã dacã nu ºtiþi
ce sã faceþi  cu ea;  am 81 de
ani ºi am mare nevoie de
tinereþe.

Dacã veþi  pierde vremea
acum, la tinereþe, greu o sã
vã realizaþi în viaþã.

Dacã nu eºti puþin bãtrân
la tinereþe, este foarte greu

sã fii tânãr la bãtrâneþe.
Nu a zice, ci a miºca

înseamnã a ajunge.
Este nevoie, cu orice chip,

sã cucerim cât mai multe
cunoºtinþe.

Adevãrurile adânci le
gãsiþi în Bisericã.

Niciodatã sã nu necinsteºti
casa prietenului tãu.

Când auzi clopotele bi-
sericii, intrã în bisericã ºi
roagã-te.

Mintea nu te ajutã, dacã
nu o limpezeºti ºi nu o sti-
mulezi prin credinþã.

Dumnezeu nu se aratã unei
minþi ascuþite, ci unei inimi

curate.
Oricât ai învãþa un copil,

nu e deajuns dacã nu e cres-
cut pentru Dumnezeu.

Una din marile condiþii
pentru realizarea unui copil
este ascultarea.

A fi  ascultãtor înseamnã
înþelepciune.

Curãþenia sufleteascã este
mãreþia neamului omenesc.

Nu existã nimic din ceea
ce  faci, pentru care sã nu
rãspunzi.

Culese de Laura Popa de  la
duhovnicul mãnãstirii 

�Sf. Maria� 
din Techerghiol

Învãþãturi
culese de la
Pãrintele
ARSENIE
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8    internaþional

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTÃ DOAR OPINIA AUTORILOR ªI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaþi cititori, dacã aþi citit ziarul ºi nu doriþi sã-l pãstraþi, transmiteþi-l la alþi cititori, dar vã rugãm sã nu-l folosiþi pentru necesitãþi auxiliare

A B O N A Þ I - V Ã  A C U M ,
p e n t r u  a   p r i m i � C u r i e r u l  O r t o d o x �

º i  î n   a n u l  2 0 0 1
I n d i c e  d e  a b o n a r e :  2 2 0 3 4
P r e þ  d e  a b o n a m e n t :

p e  u n  a n  -  1 5  l e i  6 0  b a n i
1 l u n ã -  1 l e u 3 0 b a n i
3  l u n i  -  3  l e i  9 0 b a n i
6  l u n i  -  7  l e i  8 0 b a n i       

Credinþele ºi practicile religioase renasc în Rusia ºi se rãspân-
desc mai mult în rândul tinerilor nãscuþi dupã 1970, a afirmat soci-
ologul ºi preotul romano-catolic Andrew Greeley de la
Universitatea din Chicago. Credinþa în Dumnezeu, revenirea la
Ortodoxie, rugãciunea, participarea la slujbe, convertirile reli-
gioase ºi experienþele religioase marcante au crescut în mod sem-
nificativ, conform datelor unui studiu realizat în 1998 în cadrul
Programului Internaþional de Studii Sociale, ale cãrui rezultate au
fost dezvãluite la începutul lui aprilie în cadrul unei conferinþe la
Universitatea din Oxford.

Un studiu din 1991 arãta cã 45 la sutã din cei chestionaþi
spuneau cã cred în Dumnezeu; în studiul din 1998 acest numãr a
crescut la 60 la sutã. De asemenea, în 1991, doar 30 la sutã din
cei chestionaþi se identificau drept ortodocºi, în timp ce în 1998
cifra s-a mãrit la 58 la sutã. �Intr-o perioadã de timp remarcabil de
scurtã, Rusia a devenit una din cele mai credincioase þâri ale
Europei�, a afirmat Greeley.

R E L I G I O Z I T A T E A

R U { I L O R  C R E { T E

PF Hristodoulos, Arhiepiscopul
Atenei ºi al întregii Grecii, a
adresat o chemare cãtre întreg
tineretul grec sã reziste tãvãlugu-
lui globalizãrii, folosind drept scut
istoria ºi tradiþia Greciei ºi sã nu
permitã ca Grecia, sã devinã un
resort european. Afirmaþiile
Întâistãtãtorului grec au fost
fãcute cu prilejul unei vizite a
acestuia la Academia Ecleziasticã
de la Salonic ºi la Liceul
Ecleziastic din Neapoli. PF
Hristodoulos i-a atenþionat pe
elevi ºi studenþi asupra capcanelor
vieþii ºi a avertizat asupra peri-
colului globalizãrii care ameninþã
supravieþuirea elenismului. PF Sa
a amintit aici un proverb arab,
care spune cã �cine învaþã din pro-
priile greºeli este un om înþelept,
dar cine învaþã din greºelile altora
este ºi mai înþelept�.

Papa Ioan Paul al II-lea a atacat practica medicalã a eliminãrii embri-
onilor nedoriþi care rezultã prin aplicarea metodelor de reproducere arti-
ficialã. �Diversele tehnici ale reproducerii artificiale, aparent în serviciul
vieþii, deschid de fapt uºa pentru noi atacuri asupra vieþii�, a spus
Suveranul Pontif în faþa participanþilor la o conferinþã   a   ginecologilor
ºi obstetricienilor din Roma. Papa Ioan Paul a criticat în special practica
eliminãrii câtorva embrioni când rezultã prea mulþi în urma fertilizãrii in
vitro sau a altor metode de concepþie artificialã.

Învãþãturile Vaticanului aratã cã singura metodã de concepþie permisã
este prin relaþiile sexuale dintre soþ ºi soþie. �Aceia care recurg la metode
artificiale trebuie traºi la rãspundere pentru concepþie ilicitã, dar, oricare
ar fi modul de concepþie - odatã ce are loc - copilul conceput trebuie sã
fie respectat�, a afirmat Papa Ioan Paul. El a cerut ca fãtul sã fie �prote-
jat, apãrat ºi hrãnit în pântecele mamei sale pentru a respecta demnitatea
acestuia�. Conferinþa amintitã a avut ca temã prezentarea progreselor în
tratarea problemelor fãtului, inclusiv chirurgia în interiorul uterului.

VATICANUL  CRITIC+ 

ELIMINAREA

EMBRIONILOR  NEDORI|I

ARHIEPISCOPUL GRECIEI
CHEAM+ TINERII 

S+ REZISTE }N FA|A 
GLOBALIZ+RII

Prietenii [i fiii duhovnice[ti  ]l felicit= pe p=rintele paroh al
bisericii din comuna Bu[ila, jude\ul Ungheni, Mihail Donoag=,

cu ocazia ]mplinirii frumoasei v`rste de 50 de ani [i cu ziua
]njerului, dorindu-i mul\i ani ferici\i [i ajutor de la Dumnezeu
]ntru p=storirea  celor care i-au fost ]ncredin\a\i.

}ntru mul\i [i ferici\i ani, p=rinte Mihail!

Colectivul redacþiei  �Curierul
Ortodox�, colegii ºi prietenii
anunþã  cu durere, cã dupã o
boalã nemiloasã ºi necruþãtoare,
a  trecut la cele veºnice  traducã-
toarea Mariana (Maria)
Silvestrovici.       

Dumnezeu sã o odihneascã   în
curþile celor drepþi.

Amintirea ei va rãmâne pe veci
în memoria fiului ei Cezar-
Patriciu,  ºi a tuturor celor care au
cunoscut-o.

GIULGIUL  DIN  TORINO  
LA  ROMA 

Recent s-a încheiat cea mai lungã expunere a Giulgiului din Torino, care
a durat anul acesta 72 de zile, plus douã zile acordate pentru pelerinii care au
fost împiedicaþi de inundaþiile din nordul Italiei ca sã ajungã în acest oraº.
Aceastã expunere a Giulgiului - pânza cu care a fost înfãºurat Trupul lui Iisus
Hristos dupã rãstignire, potrivit unor complexe cercetãri - a adus la Torino
circa 960 000 de pelerini.

Aproximativ 210 000 rezervãri pentru a vedea Giulgiul au fost fãcute prin
Internet. Cei mai mulþi pelerini, dupã cei italieni, au venit din Franþa ºi din
Polonia. Custodele pontifical al Giulgiului, Arhiepiscopul Severino Poletto
din Torino, a anunþat cã urmãtoarea expunere prelungitã este planificatã pen-
tru anul 2025, care va fi proclamat de asemenea ca An Sfânt.


